
הזכאות להטבות קבועה בהסכם עם איגוד אקט והיא כפופה לתנאיו. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הטבות יינתנו בכפוף לחתימה על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה 
מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. למען הסר ספק, מובהר כי השירותים הניתנים במסגרת מנורה HUG כוללים סיוע, יעוץ, והכוונה ואינם כוללים כיסוי הוצאות מכל סוג שהוצאו על ידי הלקוח וככל שהומלץ ללקוח לבצע 
בדיקות נוספות ו/או הלקוח הופנה להתייעצות עם מומחה בתחום, התשלום בגין שירותים אלה יחולו על הלקוח וישולמו על ידו ובאחריותו. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי 

להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

הטבות ייחודיות 
לעובדי איגוד אקט 

מנורה מבטחים, מזמינה אותך להצטרף לקרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל.
תוכנית הפנסיה המקיפה של מנורה מבטחים מעניקה לך ולבני משפחתך פנסיה בגיל הפרישה, 

וכן הגנה ביטוחית בקרות ארוע נכות או פטירה חו"ח, במגוון רחב של מסלולים.
חברותך באיגוד מעניקה לך מגוון הטבות ותנאים מיוחדים:

* דמי ניהול אטרקטיביים בקרן הפנסיה המקיפה במגוון חלופות לבחירה: 

לתאום פגישה יש להתקשר ל- 5684*

*כל עובד רשאי לבחור בחלופה המעודפת עליו מהחלופות המפורטות לעיל, בכפוף לפגישה אישית ולחתימה על טופס החלת הטבות אישי.

שיעור דמי הניהול  בקרן הפנסיה המקיפה
מההפקדה החודשיות

שיעור דמי הניהול 
היתרה הצבורה בפועל

)במונחים שנתיים(

6%0.5%דמי ניהול מקסימאליים על פי החוק

1%0.18%חלופה א'

1.40%0.14%חלופה ב' 

1.75%0.08%חלופה ג'

שיעור דמי הניהול בקרנות ההשתלמות 

0.6%דמי ניהול מצבירה )בחישוב שנתי(

 HUG שירות חדשני למצטרפים חדשים ולמבוטחי קרן הפנסיה מנורה מבטחים - מבטחים

אנו מזמינים אותך לפגישה אישית ללא עלות עם מומחה מטעם מנורה מבטחים.

שירותי סיוע וליווי בעת מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב 

במסגרת הפגישה יעלו הנושאים הבאים:

• הכוונה לרופאים מומחים מומלצים
• סיוע בתאום תור מהיר לייעוץ רפואי
• תור מהיר למגוון בדיקות אבחנתיות

• סיוע במיצוי זכויות

• התאמה אישית של מסלול ביטוח המתאים לך, בהתחשב בגילך ומצבך המשפחתי
• התאמה אישית של מסלולי השקעה חכמים על פי העדפותיך וצרכיך

• הצגת אפשרויות להגדלת פנסיית הזקנה שלך
• בדיקת התיק הביטוחי

• אפשרות לאיחוד כספים ממקומות עבודה שונים
• קרנות השתלמות

• אפשרויות חסכון חדשות באמצעות קופת גמל להשקעה לילדים ולמשפחה


